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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara (purposive) dengan 

mengambil tempat di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 

Pertimbangannya adalah dilokasi tersebut telah terbentuk kelompok tani di setiap desa 

yang di bina oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jogoroto. Penelitian 

dilakukan selama satu bulan, pada tanggal 25 maret  2018 sampai dengan 25 april 2018, 

di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian survey yang menggunakan pendekatan 

secara deskriptif (descriptive research). Penelitian ini menggunakan metode deskripsi 

kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi secara kualitatif yaitu penjabaran jawaban dari 

rumusan masalah penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan fakta 

yang ada, sedangkan deskripsi kuantitatif merupakan penjelasan keadaan yang ada 

dengan penggunaan angka-angka yang menggambarkan karakteristik yang ada di 

Kecamatan Jogoroto. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam menentukan responden adalah menggunakan 

metode simple random sampling sistematis. Data dari Balai Penyuluhan Pertanian 
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diperoleh sebanyak 47 populasi kelompok tani binaan di Kecamatan Jogoroto yang 

tersebar pada 11 Gapoktan, penentuan sampel dilakukan dengan mengambil semua 

Ketua Poktan yang berjumlah 47 orang ditambah satu anggota Poktan pada setiap 

Poktan yang ada, penentuan anggota kelompok tani sebagai sampel dilakukan 

dengan cara yakni,  petani yang memiliki jarak dua rumah setelah rumah petani 

awal adalah sampel dan seterusnya, petani awal adalah Ketua Kelompok Tani. 

3.4 Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua , yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer didapat dan dikumpulkan dari petani maupun 

penyuluh dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan dari panduan 

wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, selain itu peneliti juga melakukan 

pengamatan secara langsung pada tempat dan kondisi lapang mengenai kegiatan 

pertanian antara petani dan penyuluh. Data sekunder didapat dan dikumpulkan dari 

dokumen-dokumen petani binaan yang berada di BPP (Basis Pusat Penyuluhan), 

kemudian data mengenai keadaan wilayah dan statistik, diperoleh dari Kantor 

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
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3.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Metode analisis yang digunakan peneliti yakni metode analisis kualitatif 

deskriptif, menurut Sugiono, (2014) analisis kualitatif deskriptif terdiri dari tiga 

tahapan, yang meliputi: 

1. Reduksi data, yang diawali dengan peneliti mencari kemudian

mengumpulkan hasil dokumentasi dan wawancara berkaitan dengan

persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian. Data yang telah

terkumpul dari hasil wawancara akan dikelompokkan dan diperiksa

kembali kebenaran datanya untuk dipilah berdasrkan kebutuhan dan

kesesuaian dengan penelitian, sehingga data yang tidak diperlukan akan di

buang, kemudian adalah proses penyederhanaan data.

2. Penyajian data, adalah pengkategorian dan penyusunan kumpulan data,

sehingga mendapatkan gambaran secara utuh dan sistematis untuk

memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan .

3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan saat peneliti telah mengetahui persepsi

petani terhadap peran penyuluh beserta macam-macam factor yang

mempengaruhinya dengan didukung dengan berbagai bukti yang kredibel.

3.5.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Deskriptif  kuantitatif memiliki pengertian yaitu metode penelitian yang 

berfokus pada angka-angka, kemudian dalam menganalisis data-data perhitungan, 

dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dianalisis. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan 

kuesioner,  SPSS (Software Programme for Social Science), software Excel, 
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kemudian sasaran penelitian ini adalah petani binaan penyuluh BPP (Balai 

Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa 

Timur.  

1. Analisis Skala Likert

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan

menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan Skala Ordinal atau Likert 

sebagai opsi jawaban dengan di kelompokkan menjadi lima, yaitu : 

Tabel 1 Tetapan Skor Terhadap Pilihan Jawaban Responden 

Nilai Skor Jawaban Responden 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak setuju 

Tidak setuju 

Ragu-ragu 

Setuju 

Sangat Setuju 

Sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data, terlebih dahulu 

dilakuakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk 

menentukan keabsahan dari pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Validasi menunjukkan sejauh mana skor, nilai atau ukuran yang diperoleh benar-

benar menyatakan hasil pengukuran dari hasil kuesioner. Uji validitas dilakukan 

dengan mengukur korelasi antara variable dengan skor total variable, kriteria : 

H0 : tidak ada hubungan antara pertanyaan dengan total (tidak valid) 

H1 : ada hubungan antara pertanyaan dengan total (valid) 

Keputusan: 

Tolak H0 jika p value(sig 2 tailed) kurang dari alpa 5%, Sedangkan uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur 

gejala yang sama. Suatu kuesioner dapat dipercaya jika kuesioner tersebut dapat 
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digunakan berulang-ulang kepada kelompok yang sama dan menghasilkan data 

yang sama. 

2. Analisis Uji Korelasi Spearman

Tahapan analisis selanjutnya yang digunakan yaitu Uji Korelasi Sperman,

dalam hal ini akan dianalisis hubungan antara karakteristik petani dengan persepsi 

petani terhadap kinerja penyuluh pertanian,  analisis hubungan antar perubah 

dilakukan untuk melihat keterkaitan antara perubah yang satu dengan perubah yang 

lainnya tersebut didasarkan atas hipotesis sebagai berikut : 

H0: tidak terdapat hubungan (korelasi) yang signifikan antar peubah dengan peubah 

lainnya. 

H1: terdapat hubungan (korelasi) yang signifikan  antar peubah dengan peubah 

lainnya. 

Untuk menguji erat tidaknya hubungan antar peubah tersebut, digunakan 

Uji Korelasi Jenjang Spearman. Dua peubah dikatakan memiliki hubungan yang 

nyata antara yang satu dengan yang lainnya apabila dapat dibuktikan bahwa tolak 

H0 jika angka probabilitas (Asymp. Sig.) > nilai α (Alpa). Variable yang 

dikorelasikan antara lain : tingkat penyerapan, pemahaman, dan penilaian dengan 

umur, Pendidikan, pengalaman, tanggungan keluarga, luas wilyah kerja dan 

partisipasi petani. 




